
PORTARIA Nº 042/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por  intermédio  da  1º  Promotoria  de
Justiça de Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Capital, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 129, inciso III da
Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar nº 72/2008, 

CONSIDERANDO o  disposto  no art.  1º  da  Resolução  nº  016/2014  do Órgão  Especial  do
Colégio de Procuradores  de Justiça do Estado do Ceará,  que define o procedimento administrativo como sendo o destinado ao
acompanhamento  de  fiscalizações,  de  cunho  permanente  ou  não,  de  fatos  e  instituições  e  de  políticas  públicas  e  demais
procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurados pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação civil ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico, incluindo-se aí os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC;

CONSIDERANDO  a  edição  da  Resolução  nº  63  do  CNMP,  de  01/12/2010,  que  criou  as
Tabelas  Unificadas  para  os  Ministérios  Públicos,  objetivando  a  uniformização  dos  procedimentos  judiciais  e  extrajudiciais  e
estabelecendo  prazo  para  que  todos  adequassem  seus  sistemas  internos,  bem  como concluíssem  a  implantação  das  Tabelas
Unificadas nas respectivas unidades;

CONSIDERANDO  que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os
procedimentos de atuação extrajudicial do Ministério Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o procedimento
administrativo;

CONSIDERANDO que o Ministério Público firmou em 09 (nove) de dezembro de 2015, Termo
de Ajustamento de Conduta com a empresa FORTMAR HOTEIS E TURISMO LTDA, com nome de fantasia FORTPRAIA HOTEL,
localizado na Av. Almirante Barroso, 714, Praia de Iracema, nesta urbe, através de seu representante legal, o senhor José Arteiro
Pereira Filho, objetivando o efetivo cumprimento por parte da compromissária da cláusula segunda e seu parágrafo único do aludido
TAC.

RESOLVE: 

Instaurar  o  presente  Procedimento  Administrativo tombado  sob  o  nº  2016/3333525,  para
fiscalização  do  cumprimento  do  Ajustamento  de  Conduta  firmado,  já  referido,  procedendo-se  com  a  adoção  das  seguintes
providências:

Autue-se o procedimento administrativo no Sistema Arquimedes;

Encaminhe-se  cópia  da  presente  Portaria  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Proteção  à
Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE e ao Conselho
Superior do Ministério Público, providenciando-se sua publicação no Diário da Justiça.

Nomeio para atuar como Secretária nestes autos a servidora Vívian Coelho da Costa Queiroz

Este procedimento administrativo deverá ser devidamente concluído no prazo estipulado para o
cumprimento dos compromissos assumidos.

Após, venham-me conclusos para despacho ordinatório.

Fortaleza, 27 de abril de 2016.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
PROMOTOR DE JUSTIÇA


